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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Dne 13.02.2012 podal stavebník Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 00020478, žádost o vydání prodloužení platnosti
stavebního povolení stavby „Polní cesta VPC 5 v k.ú. Vosí“, umístěnou na p.p.č. 629/1,
650/2, 650/3
v k.ú. Vosí.. Stavební povolení bylo vydáno dne 16.02.2010 pod č.j.
OD/450/10-3/Ru, právní moci nabylo dne 30.03.2010
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad
pro dopravní stavby dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších doplňků a změn dle § 112, odst 1 a § 118 zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznamuje ve dotčeným orgánům státní správy a
všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení o prodloužení platnosti vydaného
stavebního povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby,
upouští ve smyslu § 112, odst. 2
stavebního zákona od ústního jednání spojeného
s ohledáním na místě.
Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního
úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Nejpozději do 02.05.2012
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude
přihlédnuto. K námitkám účastníků řízení, které by mohly být uplatněny v územním řízení,
při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření při stavební uzávěře či
asanaci území se nepřihlíží (§114, odst. 2 stavebního zákona). Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
otisk úředního
razítka
……...………………………
v.r. Ing. Rubášová Romana
služ. číslo 414649
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se
toto oznámením účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou
vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené
a musí být vyvěšeno nejméně 25 dní před termínem podání připomínek.
Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Vyvěšeno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Sejmuto z úřední elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne ……………………..

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce
Městského úřadu Švihov
dne ……………………..

Sejmuto z úřední a elektronické desky
Městského úřadu Švihov
dne ……………………..

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: (doručí se veřejnou vyhláškou)
Město Švihov
Městský úřad Švihov čp. 38, 340 12
Bohumil Voráček

Vosí 16, 340 12 Švihov

František Voráček

Malochov 28, 339 01 Dolany

Václav Volf

Kokšín 34, 340 12 Švihov

Josef Mraček

Kokšín 23, 340 12 Švihov

Ing.Ondřej Řezníček

Makov 43, 339 01 Předslav

Ing. Miroslava Křivková

Martinská 158/4, 301 00 Plzeň Jižní Předměstí

Václav Voráček

U Retexu 621, 339 01 Klatovy III

Jan Matas

Sokolská 1092,Valašské Meziříčí, 757 01

Ing.Stanislav matas

Bynina 4, Valašské Meziříčí, 757 01

Zdeněk Matas

Sokolská 1092, Valašské Meziříčí, 757 01

Romana Wirthová

Štěpánovice 77, 339 01 Klatovy

Pavel Krois

Vířenice 25, 339 01 Klatovy

Město Klatovy

Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I

Václav Smolík

Soběkury 108, 334 01 Soběkury

Miroslav Pruner

Zahradní 306, 340 12 Švihov

Marie Volfová

Kokšín 34, 340 12 Švihov
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Dotčené orgány:
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚR
Městský úřad Klatovy, odbor ŽP
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury
Městský úřad Švihov se žádostí o vyvěšení na úřední a elektronické ve Švihově desce po
dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
Městský úřad Švihov – silniční správní úřad
OŘ PČR, DI Klatovy
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01
Klatovy

